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BAPTISME DEL SENYOR.                         8 DE GENER DE 2023. Nº 2                                                  
 

MISSATGE DEL PAPA FRANCESC AMB 
MOTIU DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA 

PAU (2) 
 

També hem après que la fe dipositada en el progrés, la 
tecnologia i els efectes de la globalització no sols ha estat 
excessiva, sinó que s'ha convertit en una intoxicació 
individualista i idolàtrica, comprometent la desitjada garantia de 
justícia, harmonia i pau. En el nostre accelerat món, molt sovint 
els problemes generalitzats de desequilibri, injustícia, pobresa i 
marginació alimenten el malestar i els conflictes, i generen 
violència i fins i tot guerres. 
 

Si, d'una banda, la pandèmia va treure tot això a relluir, per una 
altra hem aconseguit fer descobriments positius: un beneficiós 
retorn a la humilitat; una reducció d'unes certes pretensions 
consumistes; un renovat sentit de la solidaritat que ens anima a 
sortir del nostre egoisme per a obrir-nos al sofriment dels altres i 
a les seves necessitats; i també un compromís, en alguns casos 
veritablement heroic, de tantes persones que s'han lliurat perquè 
tots poguessin superar millor el drama de l'emergència. 
 

D'aquesta experiència ha sorgit una consciència més forta que 
convida a tots, pobles i nacions, a tornar a posar la paraula “junts” 
en el centre. En efecte, és junts, en la fraternitat i la solidaritat, 
que podem construir la pau, garantir la justícia i superar els 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 7.- Sant Ramon de Penyafort, prevere dominic.  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer-Roig. 

Maria Montserrat Lunes Borrell. 
Julià Ferrés (13è aniv.), esposa Isabel i filla Anna. 

 

Diumenge dia 8.- BAPTISME DEL SENYOR  .  
9 h.- Missa. 
12:00 h.- Maria Herrero (13è aniversari).  
     Josep Rosell Farré. 
Ermita de Sant Roc, 11 h.: Celebració dominical amb diaca. 
 

Dilluns dia 9.- Sant Eulogi de Còrdova, prevere i màrtir. Sants Julià i 
Basilissa, esposos màrtirs.   
20 h.-  Difunts família Prat Salvans        
 

Dimarts dia  10.- Sant Agató, papa  
9 h.-     Miquela Roig Raventós (36 aniversari)  
20 h.-  Joan Llopart, esposa Conxita i fill Joaquim 
   

Dimecres dia 11.- Beata Anna M. Janer i Anglarill, verge, fundadora de les 
Germanes de la Sagrada Família d’Urgell. Sant Higini, papa. Santa 
Ortènsia, verge. 
9 h.-    Missa 
20 h.-  Missa       
 

Dijous dia 12.- Sant Arcadi, màrtir. Sant Alfred, monjo. Santa Tatiana, mr. 
9 h.-    Missa 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 13.- Sant Hilari, bisbe i doctor de l’Església.   
9 h.-    Missa 
20 h.-   Missa 
 

Dissabte dia 14.- Sant Joan de Ribera, bisbe de València .  
Vespre (festiva), 20 h.-    Isidre Marcè i Magdalena Ferrés 
 

Diumenge dia 15.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY.  
9 h.-  Difunts Planes Tuset. 
         Josep M. Aymerich i difunts de la família. 
         Lali Torrents Valentí.  
12:00 h.-  Mn. Josep Soler Llopart. 
Ermita de Sant Roc, 11 h.: Celebració dominical amb diaca. 
 

 

 



esdeveniments més dolorosos. De fet, les respostes més eficaces 
a la pandèmia han estat aquelles en les quals grups socials, 
institucions públiques i privades i organitzacions internacionals 
s'han unit per fer front al desafiament, deixant de costat interessos 
particulars. Només la pau que neix de l'amor fratern i desinteressat 
pot ajudar-nos a superar les crisis personals, socials i mundials. 

(continuarà) 
 

 

 

 CONDOLENÇA: la donem als familiars de: 

 Josep Miquel Virgili Pallejà, que morí el passat dia 30 de 
desembre, a l’edat de 80 anys. 

 Manuel Márquez Márquez, que va morir el passat dia 3 de 
gener, a l’edat de 70 anys. 

 Carme Beltran Soto, que morí el passat dia 6 de gener, a 
l’edat de 92 anys. Celebració exequial a la parròquia demà 
dilluns, a les 10 del matí. 
 

Que descansin en la pau del Senyor. 
                                                                                                                                                                              

 ESPAI DE PREGÀRIA 
 Aquest dilluns, a ¼ de 8 del vespre: Exposició del Santíssim i 

missa a les 8. “Un sol Senyor, una sola fe, un sol Baptisme” 
 

 BAPTISME: En el diumenge del Baptisme del Senyor ha rebut el 
sagrament del Baptisme l’infant Izan Domínguez Varela. 
L’enhorabona i preguem per ell. 

 

 MANS UNIDES AMB NOSALTRES: DIA 14, A LA MISSA DE 8. 
“Mans Unides” del nostre bisbat es farà present a la missa 
vespertina de dissabte vinent. Per donar-se a conèixer i 
sensibilitzar-nos sobre la propera Campanya-Col·lecta contra la 
Fam (dia 12 de febrer). Als qui vulguin se’ls donarà una espelmeta 
dipositant la “voluntat”, com una ajuda a l’obra social que es fa en 
el Tercer Món. L’espelma encesa en les nostres mans al final de la 
missa serà signe de la nostra pregària i del nostre compromís de 
lluita contra la Fam en el Món. 
 

 SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
Com cada any, se celebra del 18 al 25 de gener. L’any passat férem 
una pregària conjunta amb els germans de l’Església Evangèlica de 

Sant Vicenç del Horts. Va ser una experiència positiva que, d’acord 
amb ells, volem repetir. Avisarem oportunament.   
 

 

ATENCIÓ!!! 
DIUMENGE, DIA 22, SANT VICENÇ MÀRTIR 

MISSES: 9,00 H I 11,00 H (NO A LES 12 H) 
 

 

EL BAPTISME DE JESÚS 

Aquesta setmana m'havia proposat meditar l’evangeli del baptisme de Jesús. 

A mitja setmana vaig haver d'anar al funeral del pare d'una amiga i vaig 

prendre consciència que la cerimònia litúrgica de les exèquies acaba sempre 

amb l’aspersió del fèretre amb aigua beneïda.  

És a dir, si el nostre primer ritual a l'església, quan encara érem nadons, va 

ser rebre l’aigua del baptisme per entrar a formar part de la comunitat dels 

creients, el nostre darrer ritual serà rebre l’aigua beneïda per entrar a la nova 

vida amb Déu Pare. 

Enmig d’aquests dos rituals, extrems en el temps, renovem cada any, a la 

Pasqua, les promeses del nostre baptisme i, a més, l’Església ens proposa, 

també cada any, en el temps de Nadal, la celebració del baptisme de Jesús, 

perquè el seu baptisme il·lumini el nostre. 

En el baptisme de Jesús apareix la figura de Joan Baptista que, amb molta 

lucidesa, vol renunciar a tota mena de protagonisme. Jesús, però, li exigeix 

que compleixi la seva funció de mitjancer entre Déu i ell. També en el nostre 

baptisme i en el nostre camí de fe hi ha mitjancers. Déu ho ha volgut així. 

En el meu baptisme i en els primers anys de la meva fe van ser els meus 

pares, la meva família. 

Però a l'evangeli d’aquest cap de setmana no hi ha dubte que el protagonista 

del baptisme de Jesús no és Joan Baptista, sinó l’Esperit. Trobo que és 

fonamental entendre, i sobretot viure, això. No ens fem cristians signant en 

un club de socis ni adherint-nos a una doctrina, a un dogma o a una moral. 

La nova vida amb Déu només es fa realitat quan ens sentim inundats per 

l’Esperit, quan fem experiència que som Fills de Déu, quan ens sentim 

estimats i salvats pel Pare. 

És aquesta experiència la que estic convidat a reviure cada dia com a creient. 

Joan Ferrés Prats 


